
Nazwa zbioru: System zabezpieczenia obiektów KWP z siedzibą w Radomiu 

Komórka organizacyjna KWP z siedzibą w Radomiu: Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:  

  

- administratora danych: 

 Komendant Wojewódzki Policji  siedzibą w Radomiu, 

Adres: ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom 
 

-Inspektora ochrony danych 

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, 

tel. miejski (048) 345 22-14, (048) 345 22-19, 

tel. do  sekretariatu Wydziału ds. OIN (048) 345 22-17, 

fax (048) 345 36-11, 

iod.kwp@ra.policja.gov.pl 

 

b) Cele przetwarzania:  

  

Celem administratora danych jest zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków 

bezpieczeństwa fizycznego polegających na uniemożliwianiu lub opóźnianiu wtargnięcia osób nieuprawnionych w 

sposób niezauważony lub z użyciem siły do pomieszczenia lub obszaru, w którym są przetwarzane informacje 

niejawne oraz obowiązek zapewnienia ochrony obiektów Policji wynikający z ustawy o Policji 

 

c) Podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

  

Artykuł 6ust. 1 lit. c RODO „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze” 

Podstawa prawna: 

1) Art. 15 ust. 1 Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia  2010 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 

412 ze zm.)  

2) § 4 ust.1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa 

fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych  (Dz. U. z 2012,  poz. 683 ze zm.)  

3) Art. 20a ust.1 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku ( tj. Dz. U. z 2017,  poz. 2067 ze zm.)  

4) Decyzja nr 138/2016 KWP w sprawie ochrony obiektów KWP z siedzibą w Radomiu 

 

d) Opis kategorii: 

   

Kategoria gromadzonych danych wynika z: 

 

1) funkcjonariusze Policji - § 9 decyzji 138/2016 KWP 

2) pracownicy Policji- § 9 decyzji 138/2016 KWP  

3) interesanci- § 9 decyzji 138/2016 KWP 

4) osoby postronne przebywające na terenie KWP z siedzibą w Radomiu 

 

 

 

e) Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich 

lub w organizacjach międzynarodowych: 

  

Udostępnienie lub przekazanie danych uprawnionym podmiotom, w tym: 

1) sądom/prokuraturze/uprawnionym służbom działającym na mocy obowiązujących przepisów prawa; 

2) organom/komórkom kontrolnym działającym na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

 

Dane nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

 

f) Gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, 

o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń: 

  

Dane nie są przekazywane. 

 

g) Okres przechowywania:  

 

  

Rejestry prowadzone są w trybie ciągłym 

 

Okres przetwarzania: danych osobowych w zbiorze archiwalnym wynika z przepisu/ów:  



 

zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie jednolitego 

rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.), zarządzenia nr 43Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku 

trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki 

organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane  (Dz. Urz. MSWiA z 2017r., poz. 59) oraz 

zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie metod i form brakowania 

dokumentacji niearchiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2018 r., poz. 34) 

 

- dane z baz danych weryfikowane są na bieżąco,  

 

- dane z monitoringu przechowywane są do 30 dni. 

 

h) Prawa przysługujące na podstawie RODO: 

  

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo do:  

a) dostępu do własnych danych osobowych,  

b) sprostowania danych osobowych,  

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Konsekwencją sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych zgłoszonego w trakcie obowiązywania umowy jest przerwanie jej realizacji. 

e) przenoszenia danych osobowych,   

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie 2016/679.  

 

 
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

 


